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HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

Yüzme Dersleri 

Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz, 
14 Mart Pazartesi günü yüzme 
derslerine başlıyorlar. 
Öğrencilerimiz yine "kırmızı" ve 
"mavi" gruplar halinde, yüzme ve 
beden eğitmi derslerini dönüşümlü 
yapacaklar. Yüzme tarihleri ve 
grupların listesi velilerimize 
iletilecektir.  

SWIM CLASSES 

Kindergarten and Primary School 
students will start swim classes on 
Monday, March 14. Students will be 
divided into two groups (blue and 
red) and groups will take turns 
between the pool and the gym. 
Parents will be sent the lists of 
groups and days.    

Filozof Olacak Çocuk programının  bu haftaki konukları 
ilkokul 2. sınıf öğrencilerimiz!  

Felsefe Öğretmenimiz Nurşah Yılmaz’ın kolaylaştırıcılığında, 
Andre Masson’un “Balıkların Savaşı” adlı tablosunu 
soruşturan öğrencilerimizle savaş ve barışa dair bizde 
uyanan sorular üzerine düşünerek fikirlerimizi paylaşma 
imkanı bulduk.  

11 Mart Cuma akşamı TED İzmir Radyo’da!  

Yayın tekrarı 12 Mart Cumartesi saat 10.00’da.
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Permakültür Güncesi / Permaculture Diary

Permakültür kulübü öğrencilerimiz bu hafta saç makası aletini 
tanıdılar. Tavşan kulübemiz için gerekli olan telleri saç makasını 
kullanarak kestiler. 

Permaculture club students are working full on the rabbit walkways. 
Students continued to learn and use other tools to build the 
walkways for our rabbits.   

Limon ağacı sınıfımız ise ilkbahar mevsiminin gelmesiyle tohumları 
tanımaya başladı. İncelediğimiz ilk tohumumuz Karadeniz'den gelen 
atalık mısır tohumu oldu. Çocuklar atalık mısır tohumunu incelediler 
ve mısırın kullanım alanları hakkında konuştular.  Daha sonra grup 
çalışması ile boncuk ve şönillerle kendi mısırlarını yaptılar. 

Lemon tree class started exploring the seeds. Children first talked 
about the corn and how it is used as seeds. Then they created their 
own cornstalks. 

Junior Chefs

İlkokulun minik şefleri bu hafta 
sebzeli gökkuşağı rizotto yaptı.  O 
kadar lezzetli oldu ki miniklerimizin 
denemesi, herkes ikinci tabağı 
istedi!  

English Cooking Club students 
made rainbow vegetable risotto this 
week. It was so delicious and 
everyone asked for a second plate! 
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K1 - Çam Ağacı 

K1-Çam Ağacı sınıfı olarak “İlkbahar Geldi!” temasına giriş 
yaptık. Bahçedeki orman gezimizde “İlkbahar mevsiminde 
ne gibi değişiklerler olur?” diye sorarak doğayı 
inceledikten sonra hayalimizdeki ormanı özgürce resmettik. 

K1 students started their unit on Spring. After a nice stroll in 
our garden we answered the question "How does the world 
change in spring?" Then children painted their own 
imagination of a forest. 

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

Bu hafta Limon Ağacı öğrencileri derslerinde toprağı 
ve toprakta yaşayan canlıları yakından incelediler. 
Çocuklar, toprağı temsil etmek için kahve 
çekirdeklerini hissetmekten, solucan resimleri 
bulmaktan keyif aldılar. Gerçek resimlerine bakarak 
solucan resimleri çizdiler. Çocuklar, Eco house 
etkinliğimiz sırasında toprağı temsil eden çikolatalı 
kurabiyeleri ezerek ve sakızlı solucanlar ekleyerek 
çok eğlendiler. Çocuklar 'karınca yuvası'na oyuncak 
mamayı getirmek için birlikte çalıştılar ve gerçek bir 
karınca yuvasının nasıl oluştuğunu ve farklı odalarını 
incelediler. 

Son olarak, kıpır kıpır solucan boom oyunu oynadılar 
ve oyuncak havucu elde etmek için yollarını 
kıpırdatarak solucan engel parkuruna katıldılar. 

In Lemon Tree Class this week, the children looked 
closely at soil, and what lives in soil. The children 
enjoyed feeling through coffee beans to represent 
soil, to find worm pictures. They drew pictures of 
worms from observing realistic images. The children 
had lots of fun crushing chocolate cookies to 
represent soil, and adding gummy worms during our 
Eco house activity. The children worked together to 
bring items of toy food to their 'ant hill', and looked 
at how a real ant hill is formed, and their different 
chambers. 

Finally, the children played the wiggle worm boom 
game, and took part in the worm obstacle course, 
having to wiggle their way to obtain the toy carrot. 
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

İz Bırakan Kadınlar...  

K3 sınıfları bu hafta "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Gününü" büyük bir coşkuyla kutladı. Öğrencilerimiz 
"İz bırakanlar" sunusunu özümseyerek,kendi 
yaşantılarıyla örneklendirerek anlattılar. 
Fotoğraflarının bulunduğu kartları kesme ve 
yapıştırma yöntemi ile tamamlayan öğrencilerimiz, 
yaptıkları kartları annelerine hediye ettiler. 

"Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde 
gördüğümüz her şey kadının eseridir." 

(Mustafa Kemal Atatürk) 

K3  groups celebrated the March 8th Women's Day 
this week. After watching a short presentation 
children gave examples of their own and designed 
special cards for their mothers.  

Like our founder Mustafa Kemal Ataturk has put it: 
"Everything we see on this planet is a masterwork of 
women!" 

K3 sınıflarımızda bu hafta kıyafetler üzerinde 
durduk. İngilizce kıyafetleri öğrenmek için 
şarkılar ve oyunları kullandık. Kendimize 
küçük figürler yapararak onları giydirdik.  

This week was all about clothes for 6 year 
olds in our Kindergarten. We played games 
and sang songs to learn about clothes and 
how to put them on. We put jumpers and 
trousers on kids on the board and made little 
people and dressed them.
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3. Sınıflar - Grade 3 

3. sınıflar olarak Hayat Bilgisi dersinde evimizde 
oluşabilecek kazaları önlemek için neler 
yapılabileceğini, hangi önlemleri alarak daha 
sağlıklı bir yaşam sürebileceğimizi grup 
çalışmalarıyla tamamladık. Türkçe dersinde ise 
Deyimler ve Atasözleriyle ilgili renkli çalışmalar 
hazırladık. Hazırladığımız çalışmalarda her bir 
öğrenciye bir adet deyim veya atasözü verip 
bunların anlamlarını açıklamadan görsellerini 
oluşturmalarını istedik. Ortaya çıkan görselleri 
sınıf ile paylaşarak eğlenceli etkinliğimizi 
tamamladık. 

3rd graders inquired how domestic accidents 
could be avoided. In Turkish students painted 
pictures of proverbs and asked their friends to 
guess which proverb it was.  

1. Sınıflar - Grade 1 

1. Sınıf  öğrencilerimiz  istasyon çalışması yaparak, 
toplama işlemi, eş anlamlı ve zıt anlamlı kavramlar, 
5N1K sorularını pekiştirme etkinlikleri yaptılar   

1st graders worked in groups to practice addition and 
cause and effect statements.   

1'lerimiz, İngilizce derslerinde prepositions konusunu 
kavradılar. Öğrencilerimiz prepostion ları gösteren 
görsellerden kendilerine anahtarlıklar hazırladılar.  

This week the students have been getting to grips 
with more challenging preposition. The students have 
enjoyed the challenges that this topic brings and as a 
result have produced some beautiful work that they 
are very proud of. The students have all been given a 
helpful prepositions keyring to help them with this 
challenging topic.  
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Arty Crafty 

Limon ağacı sınıfımız bu hafta disiplinlerarası eğitim kapsamında karıncalar temalı çizimler yaptılar. Karınca 
şarkıları eşliğinde işlediğimiz dersimizde bilgilerini transfer ederek sanatla harmanladılar. K3 gruplarımızla 
"Görsel Tasarım Nedir?" konu başlığında keyifli bir sohbetle dersimize başladık. Daha sonra öğrencilerimiz 
okul formalarımızı kendi tasarımları ile çizerek renklendirdiler. İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz kesme 
yapıştırma etkinlikleri ile renkli düzenlemeler yaptılar.  4. Sınıflarımız mozaik sanatı hakkında interaktif 
sunumu izleyerek mozaik sanatı ve mozaik çeşitleri hakkında bilgi edindiler. Daha sonra kağıt mozaiklerini 
tasarlayarak atık kağıtlar ile çalışmalarını tamamladılar.  

Lemon tree group connected their art lesson to their bilingual theme "ants" by painting ant pictures. K3 
groups started their art hour through an inquiry on "What is visual design?". Then students designed their 
own versions of the school uniform. 1st graders designed colourful 3D models. 4th graders explored the art 
of mosaics and used recycled paper to created their own works.  

Musical Prodigies  

Bu hafta müzik derslerimizde Anaokulu öğrencilerimizle  Orff ve ritim çalışmalarında yeni parçalara eşlik 
ettik.  PSP  de sol notasını öğrendik. Do ve sol notaları ile şarkımıza eşlik ettik. İlkokul Müzik derslerimizde do 
majör do fa sol akorlarını öğrendik ve öğrendiğimiz akorlarla şarkımıza eşlik ettik. Drama derslerimizde 
gölgeyi öğrendik ve gölge oyunu hakkında paylaşımda bulunduk. Karagöz ve Hacivat çalışmamızla 
doğaçlama canlandırma çalışmaları yaptık. Halkoyunu dersimizde öğrendiğimiz oyunların  sahne 
düzenlemesini çalıştık.  

This week during Kindergarten music classes, children learnt to accompany new songs with Orff instruments. 
We covered the sol note in PSP and used both Do and Sol to play our songs. In Primary PSP hours we 
covered major key do as well as do fa sol and played our songs. Drama was so much fun involving shadow 
puppets of traditional characters Karagoz and Hacivat. In folk dance classes we moved on to the 
choreography of our dances.  
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